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PER A LA VOSTRA SEGURETAT HEU D'APLICAR  

AQUESTES INSTRUCCIONS  
 No sortiu dels senders o camins habituals.  
 Tingueu els gossos lligats amb corretja per la seguretat de les persones i la tranquil·litat dels ramats (i animals salvatges).  
 Estigueu tranquils: no crideu, no agiteu els pals, camineu lentament, parleu a poc a poc. 

 Passeu a distància dels ramats: totes les presències estranyes inquieten els animals i torben la seva tranquil·litat. 

Romaneu a 20 metres de distància com a mínim (si cal, sortint excepcionalment de la senda).  

 No us acosteu als vedells, encara que sigui un de sol i sembli tranquil i inofensiu. La seva mare no és lluny i us pot atacar. 

 Identifiqueu una vaca preparada per atacar : el cos es posa tens, les orelles apunten endavant i pot fer moviments amplis 

i ràpids del cap. Allunyeu-vos immediatament i sense córrer. 

 No els doneu ni pa ni altres aliments.  

 No us espanteu si trobeu gossos de protecció. Han estat criats per guardar el ramat. Quan passeu, bordaran i es dirigiran 

cap a vosaltres: no intenteu espantar-los. Si aneu amb bicicleta, baixeu i doneu-los el temps necessari perquè us 

identifiquin! No correu i continueu avançant amb calma, us acompanyaran a la frontera del seu territori. 

PRACTICA ACTIVITATS A LA MUNTANYA, 

BENVINGUT ! 

A aquests espais i paisatges excepcionals dels quals vostè 

aprecia la bellesa els dóna forma en gran part la pastura dels 

ramats (vaques, ovelles, cabres, cavalls). Aquesta ramaderia 

"extensiva" (animals circulants sobre grans espais a la 

muntanya) és una activitat ancestral però fràgil que cal 

preservar. Aquesta preservació ens permet avui produir carn i 

formatge de qualitat, mantenir l'activitat i la vida als pobles i 

les masies, mantenir paisatges oberts i acollidors favorables a 

la biodiversitat i ajudar-nos a lluitar contra els incendis, perquè 

aquests animals consumeixen una gran part de vegetals i 

males herbes que poden fàcilment inflamar-se 

SEGURAMENT US CREUAREU 

AMB RAMATS 
Les portes dels tancats/corrals són eines de 

treball, heu de deixar-les igual com estaven 

abans de passar-hi, obertes o tancades. 

Atenció : No espanteu les vaques, podríeu 

provocar greus accidents. 

Són animals que tenen poc contacte amb 

l’home, poden sentir-se agredits i reaccionar de 

manera imprevista. 

 

En cas de problemes, no dubteu a posar-vos en contacte amb  l’ajuntament o l’Oficina de Turisme més propera. 

En cas d'emergència truqueu al 112 

Els socis : 

El projecte ALBERAPASTUR està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-
França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres  a través 
d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 
 Mes informació en la web www.alberapastur.eu 


